
 

Formulier voor zorgaanbieder Wmo Begeleiding 
 

Gegevens cliënt/indicatie 

Datum   :       

Naam cliënt  : @initialenszclient@ @naamszclient@  

Geboortedatum  : @ddgeboorteszclient@  

Adres   : @straatszclient@ @huisnummerszclient@ @huisletterszclient@ 

@huisnrtoevszclient@ 

Woonplaats  : Veldhoven 

Telefoonnummer : @telefoonszclient@/@telefoonmobielszclient@ 

Contact via  cliënt zelf 

  contactpersoon: (naam + relatie),  

      telefoonnummer       

 

Indicatie geldig van : @DDBEGINWVINDB@ tot en met @DDEINDWVINDB@ 

Cliëntprofiel  : @OMSKODESOORTVOORZWVINDB@ 

Rolstoelvervoer : n.v.t. 

Aanbieder  : @OMSKODEAANBIEDERWVINDB@ 

Evt. voorkeur locatie : (bijv. onderaannemer of locatie zorgboerderij) 

 

Algemeen resultaat bij dit profiel: 

Verandering en groei: 

Inwoner (en omgeving) leert (leren) vaardigheden om voldoende te participeren, dagelijkse 

levensverrichtingen uit te voeren en het persoonlijk leven te structureren en daar zoveel mogelijk 

regie over te voeren. Het participatieniveau wordt ontwikkeld, verhoogd en behouden op hoogste 

niveau (zelfstandigheid) 

OF 

Stabiliteit en behoud: 

Inwoner in staat stellen op het hoogst haalbare niveau van participatie en zelfredzaamheid te 

komen en te blijven, door het creëren van stabiliteit en het stimuleren van participatie en 

zelfredzaamheid. 

OF 

Welbevinden: 

Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers 

ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening voor de inwoner en langer 

thuis wonen mogelijk maken. 

 

Inzet vanuit het voorliggend veld 

Cliënt zal vanuit het voorliggend veld de volgende inzet regelen: 
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Te behalen resultaten per domein 

 

Domein Te behalen resultaten 

 

Lichamelijke 

gezondheid 

- Lichamelijke toestand van cliënt is stabiel; 

- Cliënt erkent behoefte aan hulp t.a.v. 

aandoening(en)/stoornis(sen)/beperking(en) en is 

behandeltrouw; 

Geestelijke 

gezondheid 

- Cliënt herkent problematiek bij zichzelf en kan hierdoor 

adequaat reageren (hulp inroepen); 

- Cliënt erkent behoefte aan hulp t.a.v. 

aandoening(en)/stoornis(sen)/beperking(en) en is 

behandeltrouw; 

- Geestelijke toestand van cliënt is stabiel en/of achteruitgang 

wordt vertraagd, waardoor cliënt langer thuis kan blijven 

wonen; 

- Cliënt wordt cognitief voldoende geprikkeld; 

- Cliënt heeft gevoel van eigenwaarde; 

- Cliënt houdt, zover mogelijk, eigen regie en autonomie; 

Activiteiten 

Dagelijks Leven 

- Cliënt houdt zelfstandig het huishouden bij; 

- Cliënt heeft structuur in de dag/week: huishouden, 

boodschappen, persoonlijke verzorging, maaltijden, enz.; 

- Cliënt is in staat tot zelfstandig initiëren, uitvoeren en 

organiseren van de persoonlijke verzorging, het huishouden, 

de administratie/post, boodschappen, maaltijden, enz. 

Huisvesting 

(wonen) 

- Cliënt heeft een eigen, veilige, toereikende en betaalbare 

woonruimte; 

- Cliënt woont zelfstandig en slechts onderbroken door tijdige 

interventies waarbij huisvesting niet in gevaar komt 

Huiselijke 

relaties 

- Steunsysteem zet zich in, maar blijft ook zorgdragen voor 

zichzelf (balans draagkracht en draaglast/wordt niet 

overbelast); 

- Leden van het huishouden ondersteunen elkaar en de 

communicatie is open; 

- Partner raakt niet overbelast, kan grenzen aangeven en weet 

hulp en steun in te schakelen; 

- De leefsituatie van cliënt blijft zolang mogelijk behouden en 

verbeterd; 

Sociaal netwerk - Cliënt heeft een sociaal netwerk waar hij/zij op terug kan 

vallen en steun van ervaart; 

- Het netwerk van de cliënt heeft zicht verstevigd en/of is 

gegroeid; 

- “Foute” vrienden zijn niet (meer) in beeld of hebben geen 

negatieve invloed op cliënt; 

- Mantelzorger(s)/steunsysteem zet zich in, maar blijft ook 

zorgdragen voor zichzelf, raakt niet overbelast (balans in 

draaglast en draagkracht), kan grenzen aangeven en weet 

hulp en steun in te schakelen; 

Maatschappelijke 

participatie 

- Cliënt kan, op zijn/haar niveau, deelnemen aan het 

maatschappelijk leven; 

Dagbesteding / 

tijdsbesteding 

- Cliënt heeft een dagbesteding (werk/opleiding/parttime/ 

fulltime) en is tevreden met zijn/haar dagbesteding; 

- Cliënt heeft voldoende plezierige en/of nuttige activiteiten; 

- Cliënt participeert doordat een passende dagbesteding wordt 

gevonden/blijft behouden; 
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- Cliënt bereikt en behoudt een gezond dag-nachtritme / het 

dag-nachtritme heeft geen negatieve invloed op het dagelijks 

functioneren; 

Financiën - Cliënt is financieel stabiel (al dan niet met 

inkomensbeheer/bewindvoering); 

- Cliënt heeft een overzicht van de eigen inkomsten en 

uitgaven; 

- Cliënt kan (verantwoorde) keuzes maken zonder in de 

schulden te komen; eventueel reeds aanwezige schulden 

worden afgelost; 

Verslaving - Cliënt herkent problematiek bij zichzelf en kan hierdoor 

adequaat reageren (hulp inroepen); 

- Cliënt erkent verslaving, accepteert hulp/begeleiding en is 

behandeltrouw; 

- Verslaving is onder controle / heeft geen negatieve invloed 

op gebied van werk, sociaal, emotioneel of fysiek vlak. 

Justitie - Cliënt heeft zelden contact met justitie; 

- Contacten met justitie worden gesignaleerd en 

gecoördineerd, er wordt samengewerkt en nieuwe contacten 

met justitie worden voorkomen; 
 

 

Overeengekomen evaluatiemoment(en) 

Evaluatie vindt plaats aan het einde van de indicatie. De einddatum van de indicatie is 

@DDEINDWVINDB@. 

De begeleider of zorgaanbieder stuurt minimaal 8 weken vóór deze datum een evaluatieverslag 

naar loketwelzijnwonenzorg@veldhoven.nl  

OF 

Er is een evaluatiemoment gepland op      . 

De begeleider of zorgaanbieder stuurt minimaal 2 weken vóór deze datum een evaluatieverslag 

naar loketwelzijnwonenzorg@veldhoven.nl  
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